Kanoroute Brabantse Biesbosch 11 km
Eén met het water
Als u zich geruisloos voortbeweegt op
het water, zult u veel diersoorten
opmerken die de Biesbosch als woon- of
jachtgebied hebben gekozen. Luister naar
de prachtige zang van de nachtegaal en
zie hoe een ijsvogel pijlsnel het water
induikt om een visje te vangen. Hoog in
de lucht houden roofvogels als de
kiekendief, havik, slechtvalk en buizerd u
met hun scherpe ogen nauwlettend in de
gaten. Hebt u geluk, dan ziet u op de
bredere stukken een visarend die in volle
vlucht met zijn scherpe klauwen een vis
uit het water pakt.

Onderweg
1. Sloot van Sint-Jan
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was
de Biesbosch de scheidslijn tussen het bevrijde
Zuid- Nederland en het nog bezette noorden. Het
gebied werd gebruikt door Duitsers om naar
Noord Nederland te komen en door joden en
gestrande piloten om naar Zuid-Nederland te
vluchten. Deze verbinding werd verzorgd door
line-crossers. Daarbij werd regelmatig het
bruggetje over de Sloot van Sint-Jan gepasseerd.

2. Schoon water voor Rotterdam
De kanoroute loopt om spaarbekken De Gijster
heen. De Gijster speelt een belangrijke rol in de
drinkwatervoorziening in de regio: in dit bekken
bezinkt het water. Vervolgens wordt het water iets
noordwestelijk gepompt naar spaarbekken

Over de route

Honderd en Dertig waar aan het bezonken water
zuurstof wordt toegevoegd. Daarna wordt het

Lengte: 11 km, ca 4 uur

water naar de Petrusplaat gebracht waar de

Bewegwijzering: groene paaltjes

kwaliteit wordt getest, door vissen zoals forellen.

Startpunt: Jachthaven Vissershang,

Vissen zwemmen namelijk altijd tegen de stroom

Visseershang 2, 4273 PE Hank, T 0162-402450,

in. In de Petrusplaat is een raster geplaatst met
sensoren. Als vissen hier tegenaan zwemmen,

www.vissershang.nl

redden ze het niet om tegen de stroom in te gaan

Routebeschrijving

en is het water niet schoon genoeg. Ook in de

De Gijsterroute leidt om het spaarbekken

watervoorziening speelt de natuur van de

De Gijster en is bewegwijzerd met groene ronde

Biesbosch een steeds grotere rol!

bordjes.

3. Middelveld
Middelveld is een rietlandpolder aan de
noordoostkant van spaarbekken De Gijster. Er
broeden vele soorten rietvogels zoals de Bruine
Kiekendief, Snor, Blauwborst en jaarlijks de
buidelmees. Met een kano vaar je geluidloos door
de kreken en is er een waar vogelconcert te
horen.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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4. Zuiderklip
De Zuiderklip is in 2009 opgeleverd aan
Staatsbosbeheer. Het voormalig bouwland in deze
polder is omgevormd tot nieuwe Biesboschnatuur.
De gegraven stroomgeulen bieden een extra
afvoer voor de rivier de Maas die aan de zuidkant
van de Biesbosch loopt. Het gebied is een waar
vogelparadijs met grote aantallen watervogels
zoals grote zilverreigers, lepelaars en zeearenden.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

